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 Buttonعٍد ٔقٕع ذدث وثن الٍكس عمى شز  ِاتٍفٗر ميهَ ٔلهَ ٗاتمكائ  ِاتي تٍفٗرٖ jave scriptمجن 
  Functionالدالة  اضتخداً وَ خاله

 زتىٕعة وَ األٔاوس تٍفر عٍد اضتدعائّا  : Functionالدالة 
 

 ٖده عمى ٔظٗفتّا جيب أُ لدالة ااضي  (1)
 عٍد اضتدعاء الدالة )نٕد الدالة(  الهٕد ٖتي تٍفٗر(3) {  }بني الكٕضني   ٖٕضع  ضٗتي تٍفٗرٓ  الهٕد الرى(7)

 Buttonضتخداً شز إب Java Scriptضتدعاء نٕد ال
  لْ onclickإضافة ارتاصٗة ٔ Buttonٖتي إضافة شز (1)

 طمٕب اضتدعائّا قٗىتّا اضي الدالة امل Onclickارتاصٗة (7)

 Valueعَ طسٖل ارتاصٗة الٕصٕه اىل الٍص املهتٕب داخن صٍدٔم الٍص وعٍآ   Form1.T1.Valueاألوس 
 Form1بالٍىٕذد املٕجٕد  T1لمصٍدٔم 

 
 

 

 ( ال ٖعٍى عدً حتكل الػسط –ٌعي ٖعٍى حتكل الػسط )ٔ ال ألْ اجابتاُ ٌعي  ضؤاه بّن الػسط )التعبري الػسطى(
 ال(–)ٌعي  ٔ عدً تٍفٗر االٔاوس ذطب ٌتٗحة اختباز التعبري الػسطى أتٍفٗر : Branchingالتفسع 

 

 ً ال(أِن ٌعي تطتخدً الختباز التعبري الػسطى ): IFمجمة   
 

 Java Script  ستدعاء كود إالموضوع الثاني: 

   If Statement الموضوع الثالث: جملة التفرع

Function   اضي الدالة  (  ) 
{ 

)نٕد الدالة(ٔاوس الدالةأ  

} 
 

 ني الكٕضني فى ذالة حتكل الػسط ٍٖفر الهٕد وا ب 

  فى ذالة عدً حتكل الػسط ال ٍٖفر الهٕد وا بني الكٕضني 
 

لٗمة وساجعة  لمتٕاصن ٔذحص
 11121017010 االوتراُ 
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If  الػسط 
{ 

 االٔاوس التى ضتٍفر عمى حتكل الػسط وثن طباعة ٌاجح
} 
 

 
  املدخمةعىمٗة الترهي فى البٗاٌات  التركل وَ صرة البٗاٌات املدخمة :

 يانات املدخلةمن صحة البالتحقق ( حاالت)صور 

وطابكة البٗاٌات املدخمة فى  (3)الترهي فى طٕه البٗاُ املدخن باذتكن (7)عدً تسك ذكن فازغ  (1)
 وٍع ادخاه ٌٕع وَ البٗاٌات شتالف لٍٕع اذتكن  (1)ذكمني 
  ارتاصٗةName :  لتردٖد االضي   
  ارتاصٗةaction : عمى الصز  طغط العٍد ضتٍفرالعىمٗة التى  لتردٖد  

  ارتاصٗةvalue :  ٌص عمى الصزلهتابة 

 ارتاصٗة onclick :  ذدث جيعن الصز ٖطتحٗب لمٍكس باملأع ٖٔكًٕ بتٍفٗر نٕد وعني أٔ اضتدعاء دالة   

  أوسreturn  إلضتكباه الكٗىة الساجعة وَ تٍفٗر الدالة 
If(Form1.Text1.Value=="") { 

ذٗث  Valueعَ طسٖل ارتاصٗة  Form1املٕجٕد داخن الٍىٕذد  Text1الختباز ستتٕى صٍدٔم الٍص أوس 
 تعٍى اُ صٍدٔم الٍص فازغ " "اُ الكٗىة 

   فى ذالة تسك صٍدٔم الٍص فازغ  Falseـ ب F1إلزجاع قٗىة الدالة وس أ

 

 اى اذتٕاء اذتكن عمى قٗىة ال تكن عَ عدد ستدد وَ السوٕش أٔ اذتسٔف أ االزقاً الترهي فى طٕه البٗاُ املدخن 
If(Form1.Text1.Value.Length<8)  

  ذسف أ 0 عَ كن ال توسٔز  نمىةدخاه إ أوس
If(Form1.Text1.Value!==Form1.Text2.Value)  

   ني تاملسٔز املدخم لعىن تطابل لهمىتىأوس 
If(Isnan(Form1.Text1.Value))    أوس الدخاه قٗىة عددٖة 

 الموضوع الرابع: التحقق من صحة البيانات المدخلة في صفحة الويب

 في صفحة الويب الموضوع الخامس: تابع التحقق من صحة البيانات المدخلة

 

return false; 
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 االٌتراه أٔ ضسقة البٗاٌات الػخصٗة (3)االخرتام (7)االصابة بالفرئضات (1) شتاطس االٌرتٌت

   لطسقتْ  ْٔ وعمٕواتاضتخداً غخص وا اضي غخص آخس  identityضسقة اهلٕٖة 
 الهىبٕٗتس  طمن وطترتة ألٌعىة بساوختبساوخ عدائٗة وتطفمة وصعحة ت Mawareالرباوخ الطازة 

 املعمٕوات الػخصٗة عَ املطتخدوني دُٔ وٕافكتّي  دتىعبساوخ بساوخ التحطظ :
 بسٌاوخ صغري ضاز لْ قدزة عمى االٌتػاز الراتى ٖصٗب أجّصة الهىبٕٗتس ٔالرباوخ : Virusالفرئع 

ٍبغى الهػف عٍّا ألى ٔالتى ال ٖاالٌرتٌت ى فسد ٖتعاون وع ألنافة البٗاٌات الػخصٗة  السوٕش الطسٖة :
   passwordٔنمىة املسٔز  Usernameأذد وثن اضي املطتخدً 

 لإلٌرتٌت زغادات ِاوة لالضتخداً األوَإ
    جٗدا قبن ٌػس الصٕز الػخصٗة ريفهالت (7)  اذتفاظ عمى نمىة املسٔز ٔاضي املطتخدً  (1)

  لػخص آخس  اإللهرتٌٔى ٔتمٗفٌٕاتّي يأٔ ازضاه بسٖدِ ِيقبن ٌػس صٕز  الغريُ ااضتئر (3)

 فى ذالة الغطب  إزضاه زضائن  عدً (5) اى زضائن زتّٕلة املصدز  قبٕهعدً  (1)

 إضافة آخسَٖ لكائىة األصدقاء وا مل تهَ تعسفّي وعسفة غخصٗة عدً  (2)

جيب تعدى ٖعد ٌٕعًا وَ التطرت عمى امل االلهرتٌٔىأُ عدً اختاذ وٕقف ذٗاه عىمٗات التعدى  ادزاك (2)
 وَ تثل بّي وَ الهباز اختاذ أجساء وٍاضب أٔ اخباز 

ٖكًٕ آخسُٔ بٍطخ ِرٓ اذتٕازات  دذات خصٕصٗة فك تإدزاك اُ اذتٕازات عرب االٌرتٌت لٗط (0)
 ٔطباعتّا ٔإطالع اآلخسَٖ عمى اى تعمٗكات أٔ صٕز تكًٕ بٍػسِا 

 ذفغ ٌطخة وَ أى ذٕاز ٔنٗفٗة ذعس األغخاص ٔاإلبالغ عٍّي  وعسفة  (0)

  اضتالً أٖة زضائن إلهرتٌٔٗة وصعحة وَ أغخاص بعٍّٗي ذعس السضائن العدئٗة أٔنٗفٗة  وعسفة  (11)
 

 
 

 ى حبنده اجلزء األول ملخص الفصىلنتهإ
 تها الننىذجيةهيا إىل اجلزء الثانى أهه األسئلة املتىقعة وإجابا

   

 




